
 
 

   บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักปลัด       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง                                        
ที่  อย 79401/2565                                 วันที่    3  พฤศจิกายน  2564       
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน                  
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                  
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
 

 โดยปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทันเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต”  
 การบริหาร่าวนต าบลบ้านหลวงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปีและ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) แล้ว ซึ่งปรากฏว่าในรอบ 12 เดือน 
ของปีงบประมาณ 2564 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
แล้วเสร็จจ านวน 4 มิติ ภารกิจ 16 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จากโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด 15 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ซึ่งมีการน าแผนฯไปใช้ ในระดับต่ า ร้อยละ 39.47 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                                (นางมิรันตี   ศุภผล) 

                                นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

 

 
                                   (นางสาวมณฑา  กุลพาที) 

                                   หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 

/ความเห็น… 
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ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 
 

(ภักดี ตระกูลสุนทร) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 

 
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 
 
 

(ภักดี ตระกูลสุนทร) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

1
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล

พนักงานจ้าง อบต.บ้านหลวง
1 20,000.00 0.00

2
มาตราการออกคำสั่งมอบหมายนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
2 0.00 0.00

3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 0.00

4 กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ" 2 0.00 0.00

5 กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ" 2 0.00 0.00

6 กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน" 2 0.00 0.00

7 โครงการเผยแพร่ข้อมูวข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 2 0.00 0.00

8
กิจกรรม "การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ

อบต. และรับเรื่องร้องเรียน"
3 0.00 0.00

9 มาตราการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

10
โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมชื่อโดเมนเนมรายปีเว็ปไซต

์ ของ อบต.บ้านหลวง
3 11,000.00 0.00

11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน 3 5,000.00 0.00

12 โครงการจัดทำรายงานควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

13 มาตราการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 2 0.00 0.00

14 กิจกรรม "ควมคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าประจำปี" 2 0.00 0.00

15 มาตราการการมอบอำนาจของนายก อบต. 2 0.00 0.00

16
มาตราการการออกคำสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต.

และหัวหน้าส่วนราชการ
2 0.00 0.00

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
- 



ไมมีขอเสนอแนะ

-

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 16 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (น้อย) ร้อยละ 39.47

** ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางมิรันตี ศุภผล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

1 2 2 40,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00

2 10 10 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

3 3 2 16,000.00 0.00 0.00 66.67 0.00

4 1 1 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

รวม 16 15 56,000.00 0.00 0.00 93.75 0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

2 40,000.00 10 0.00 3 16,000.00 1 0.00 16 56,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

2 0.00 10 0.00 3 0.00 1 0.00 16 0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 40,000.00 0.00 0.00

มิติที่ 2 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 3 16,000.00 0.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 4 0.00 0.00 0.00

รวม 4 มิติ 56,000.00 0.00 0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ

คิดจาก

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

38 16 0 0 15 1 39.47 น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565




